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У К Р А Ї Н А 
СТОРОЖИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я  

10  березня 2021 року                                                                                        № 

Про внесення змін до комісії по 
приватизації державного житлового 
фонду у м. Сторожинець 
та селах, що входять до складу 
Сторожинецької міської територіальної громади  

       Беручи до уваги рішення І сесії VIII скликання № 1-1/2020 від 25.11.2020 року, «Про початок повноважень депутатів Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області та Сторожинецького міського голови», керуючись Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду", Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постановою Верховної ради України № 807  від 17.07.2020 року «Про утворення та ліквідацію районів»:

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

          1. Внести зміни до п. 1 рішення виконавчого комітету міської ради № 254 від 30 грудня 2020 року « Про створення комісії по приватизації державного житлового фонду у м.Сторожинець та селах, що входять до складу Сторожинецької міської територіальної громади », виклавши його у наступній редакції:
          « Створити  комісію по приватизації державного житлового фонду у м. Сторожинець та селах, що входять до складу Сторожинецької міської територіальної громади, та затвердити її персональний склад:
                
Голова комісії:
- Матейчук Ігор Григорович - Сторожинецький міський голова.
Члени комісії:
-    Бойчук Дмитро Олексійович – Секретар Сторожинецької міської ради;
- Сирбу Аурел Васильович – начальник юридичного  відділу Сторожинецької міської ради, член виконавчого комітету;

            продовження рішення виконавчого комітету №   від  .03.2021 року
- Гринчук Віталій Васильович - начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та інфраструктури Сторожинецької міської ради, депутат Сторожинецької міської ради;
-  Бойчук Маріяна Тоадерівна - провідний спеціаліст сектору з квартирного обліку, приватизації житла та комунальної власності Сторожинецької міської ради;
- Вершигора Роман Деонізійович - майстер відділу експлуатації та ремонту житлового фонду КП "Сторожинецьке ЖКГ";
- Тікан Альона Костянтинівна – завідувач сектору з квартирного обліку, приватизації житла та комунальної власності Сторожинецької міської ради;
У випадку відсутності голови комісії (перебування у відпустці, відрядженні, на лікарняному, тощо) його обов’язки покласти на секретаря Сторожинецької міської ради – Бойчука Дмитра Олексійовича.
2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Сторожинецький міський голова                                               Ігор МАТЕЙЧУК

Підготувала:
Альона ТІКАН


Погоджено:                  
Дмитро БОЙЧУК
Ігор БЕЛЕНЧУК

Аліна ПОБІЖАН

Микола БАЛАНЮК

Аурел СИРБУ



